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มาตรการภาษเีพื�อกระตุน้เศรษฐกจิ 
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 368 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 22 ตลุาคม 2563 ต่อมา
เมื�อวันที� 30 ตลุาคม 2563 ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี�ยวกับภาษี
เงนิได ้ฉบับที� 390 กําหนดหลักเกณฑก์ารหักค่าใชจ้่ายในการคํานวณภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาจาการซื5อสนิคา้หรือบริการจากผูป้ระกอบการจด
ทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ�มในราชอาณาจักร ตั 5งแตว่ันที� 23 ตลุาคม 2563 ถงึ
วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ตามจํานวนที�จา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 30,000 บาท ดังนี5 

- เป็นค่าซื5อสินคา้หรือค่าบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ�ม เวน้แตส่นิคา้หรอืบรกิารบางประเภทซึ�งไดรั้บยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ�มเช่น หนังสอื บรกิารหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์สนิคา้
หนึ�งตําบลหนึ�งผลติภณัฑ ์ 

- ตอ้งไมเ่ป็นคา่ซื5อสนิคา้บางประเภทเชน่ สรุา เบยีรไ์วน์ ยาสบู นํ5ามนั
และกา๊ซสําหรับเตมิยานพาหนะ เป็นตน้ 

- ผูม้เีงนิไดท้ี�ไดรั้บสทิธติามกฎกระทรวงฉบับนี5 ตอ้งมใิชห่า้งหุน้สว่น
สามัญหรือคณะบุคคลที�มใิช่นิตบิุคคล ไม่เป็นผูท้ี�ไดใ้ชส้ทิธิตาม
โครงการคนละครึ�งหรือโครงการเพิ�มกําลังซื5อแกผู่ม้บีัตรสวัสดกิาร
แหง่รัฐ 

- กรณีผูซ้ ื5อเป็นบุคคลธรรมดาซึ�งเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ�มไดนํ้าภาษีมลูค่าเพิ�มจากการซื5อสนิคา้หรอืบรกิารไป
หักจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้ ไมส่ามารถนํา
ค่าซื5อสนิคา้หรอืบรกิารตามใบกํากับภาษีนั5นมาหักในการคํานวณ
ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาได ้

 
 
 



หลกัเกณฑก์ารหกัค่าใชจ้่ายลงทุนสําหรบัโครงการลงทุนในระบบ
อตัโนมตั ิ
ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 710 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กันยายน 
2563 เพื�อใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหักค่าใชจ้่ายไดเ้พิ�มขึ5นอีก 
100% (รวมเป็น 200%) ของรายจ่ายตามจํานวณที�จ่ายจริงสําหรับการ
ลงทนุในเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่กับเครื�องจักรตาม
โครงการลงทนุในระบบอัตโนมัต ิตอ่มาเมื�อวันที� 3 พฤศจกิายน 2563 ไดม้ี
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกับภาษีเงนิได ้ฉบับที� 391 เพื�อกําหนด
หลกัเกณฑใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย เชน่ 

- ตอ้งเป็นรายจ่ายลงทุนที�เกดิจากการสัญญา ใบสั�งซื5อ ใบสั�งจา้ง 
หรอืขอ้ตกลงในทํานองเดยีวกนั ที�ไดก้ระทําตั 5งแต่วันที� 1 มกราคม 
2562 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

- ใหบ้รษัิทหรือหา้งหุน้สว่นนติบิุคคลนําค่าใชจ้่ายที�หักไดเ้พิ�มขึ5นไป
หักเป็นรายจ่าย โดยเฉลี�ย 5 รอบระยะเวลาบัญชเีท่ากัน เริ�มตั 5งแต่
รอบระยะเวลาบญัชทีี�บรษัิทเริ�มหักคา่สกึหรอและคา่เสื�อมราคาของ
เครื�องจักรและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบ
อตัโนมตั ิ

- ใหบ้รษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลจัดทําแผนการลงทุนในระบบ
อตัโนมัตแิละแผนการจ่ายเงนิตามแบบที�กําหนดไวใ้นประกาศฉบับ
นี5และแจง้กรมสรรพากรผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

- ใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลจัดทํารายงานแสดงละเอยีดการ
ลงทุนในระบบอัตโนมัตติามแบบที�กําหนดและเก็บรักษารายงาน
ดังกล่าวรวมทั 5งเอกสารประกอบการลงรายการไวท้ี�สถาน
ประกอบการ พรอ้มที�จะใหเ้จา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้และ
เครื�องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั5นตอ้งปรากฎในทะเบียน
ทรัพยส์นิหรอืเอกสารอื�นใดในทํานองเดียวกันของบรษัิทหรือหา้ง
หุน้สว่นนติบิคุคล 

 
หลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายลูกจา้งเพ ิ�มข ึ+นสําหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 711 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กันยายน 
2563 เพื�อใหบ้ริษัทที�ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายหักรายจ่ายไดเ้พิ�มขึ5นอีก 50% (รวมเป็น 150%) 
สําหรับรายจ่ายที�ไดจ่้ายเป็นเงนิเดอืนตามสัญญาจา้งแรงงานที�ไดจ้่ายให ้
ลูกจา้งที�มีทักษะสูงดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ หรอื
คณติศาสตรต์ามจํานวนที�จา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 100,000 บาทตอ่เดอืน ตอ่มา
เมื�อวันที� 3 พฤศจกิายน 2563 ไดม้ปีระกาศอธบิดีกรมสรรพากรเกี�ยวกับ
ภาษีเงนิได ้ฉบับที� 392 เพื�อกําหนดหลักเกณฑก์ารหักค่าใชจ้่ายตามพระ
ราชกฤษฎกีาฯฉบับดังกลา่ว ดงันี5 

- ตอ้งเป็นรายจ่ายที�เกดิขึ5นจากสญัญาจา้งแรงงาน ที�ไดก้ระทําตั 5งแต่
วนัที� 1 มกราคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

- บุคลากรที�จา้งตอ้งเป็นบุคลากรที�มีทักษะสูงดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร ์ซ ึ�งไดรั้บรองจาก
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ

- ตําแหน่งที�จา้งตอ้งเป็นตําแหน่งงานของกจิการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที�ใชท้ักษะสูงทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วศิวกรรมศาสตร ์หรอื คณิตศาสตร ์ซึ�งไดรั้บการรับรองจากสํานัก
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจัยและนวัตกรรม
แหง่ชาต ิ

- บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�จะใชส้ ิทธิหักค่าใชจ้่ายตอ้ง
จัดทํารายงานแสดงรายละเอยีดการจา้งงานบคุลากรที�มทัีกษะสูง



ซึ�งมีรายการตามที�แนบทา้ยประกาศนี5 และยื�นต่อเจา้พนักงาน
ประเมนิ พรอ้มกับการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 
(ภ.ง.ด. 50) ของรอบระยะเวลาบัญชนัี5น 

 
การหกัรายจา่ยในการฝึกอบรมลูกจา้งเพิ�มข ึ+น 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 712 ไดอ้อกมาเมื�อวันที� 23 กันยายน 2563 
เพื�อใหบ้รษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลหักรายจ่ายไดเ้พิ�มขึ5นอีก 150% 
(รวมเป็น 250%) สําหรับรายจ่ายในการส่งลูกจา้งของบริษัทหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลเขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที�ไดรั้บการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที�อธบิดกํีาหนด ตอ่มาเมื�อวันที� 3 พฤศจกิายน 
2563 ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีเงนิได ้ฉบบัที� 393 ซึ�ง
กําหนดหลักเกณฑก์ารหกัค่าใชจ่้าย ดงันี5 

- ตอ้งเป็นการสง่ลูกจา้งเขา้รับการศกึษาหรอืฝึกอบรมหรือในการจัด
ฝึกอบรมใหแ้กล่กูจา้ง ในหลักสูตรที�ไดรั้บการรับรองจากสํานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิหรือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรอืสํานักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิัล 

- ตอ้งเริ�มการศกึษาหรอืฝึกอบรมสตูรภายในวนัที� 31 ธันวาคม 2563 
- บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลที�ไดใ้ชส้ทิธติามพระราชกฤษฎกีา 

ฉบับที� 712 ตอ้งไมใ่ชส้ทิธกิารหักค่าใชจ้่ายตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรอื�นอกี ไมว่า่ทั 5งหมดหรอืบางสว่น  

 
หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษ ีสําหรบัการบรจิาคเพื�อการศกึษาผ่าน
ระบบบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์ 
ตามที�ไดม้ ีพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 713 ซึ�งออกมาเมื�อวนัที� 23 กนัยายน 
2563 ไดกํ้าหนดใหบุ้คคลธรรมดา บรษัิท และหา้งหุน้ส่วนนติบิคุคลไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์  
สําหรับการบริจาคใหส้ถานศึกษาผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์สําหรับการ
บรจิาคตั 5งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2564 นั5น ต่อมา
ไดม้ีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที� 24 ซึ�งไดอ้อกมาเมื�อวันที� 30 
ตุลาคม 2563 เพื�อกําหนดหลักเกณฑก์ารหักค่าใชจ้่ายสองเท่าและการ
ยกเวน้ภาษีตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัดังกลา่ว เชน่ 

- กรณีที�บรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซื5อทรัพยส์นิมาเพื�อบรจิาค 
ตอ้งมหีลักฐานการไดม้าซึ�งทรัพยส์นิที�ระบจํุานวนและมลูคา่ตน้ทุน
ของทรัพย์สนินั5น โดยใหถ้ือว่ามูลค่าตามหลักฐานดังกล่าวเป็น
มลูคา่ของรายจา่ยที�บรจิาค 

- กรณีที�บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนําทรัพย์สนิที�ไดบ้ันทึก
บัญชทีรัพยส์นิของบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลนั5นมาบริจาค 
ใหถ้ือเอามูลค่าตน้ทุนส่วนที�เหลือจากการคํานวณหักค่าสกึหรอ 
และคา่เสื�อมราคาของทรพัยส์นิเป็นมลูคา่ของรายจา่ยที�บรจิาค 

- การบรจิาคใหแ้ก่สถานศกึษา ใหใ้ชข้อ้มูลการบรจิาคที�ปรากฎใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการใชส้ิทธิยกเวน้
ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์โดยผูท้ี�ใชส้ทิธิ
ไมต่อ้งแสดงหลกัฐานการบรจิาคตอ่เจา้พนักงานประเมนิอกี 

 
 
 
 



หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษ ีสําหรบัการบรจิาคแก่ศูนยส์่งเสรมิการ
พฒันาบคุคลากรสําหรบัอตุสาหกรรม 4.0  
ตามที�ไดม้ีพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 699 ซึ�งไดอ้อกมาเมื�อวันที� 22 
มถิุนายน 2563 ไดกํ้าหนดใหบ้รษัิทและหา้งหุน้ส่วนนิตบิคุคลไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงนิได ้ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์  สําหรับ
การบรจิาคใหแ้กศู่นยส์ง่เสรมิการพัฒนาบุคลากรสําหรับอตุสาหกรรม 4.0 
ที�จัดตั 5งโดยสถานศกึษาตั5งแตว่ันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 
2563 นั5น ตอ่มาไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� 26 ไดอ้อกมาเมื�อ
วันที� 5 พฤศจกิายน 2563 เพื�อกําหนดหลักเกณฑก์ารหักค่าใชจ้่าย การ
ยกเวน้ภาษีเงนิได ้เชน่ 

- ทรัพยส์นิที�บรจิาคตอ้งเป็นทรัพยส์นิที�เป็นเครื�องจักร สว่นประกอบ 
อุปกรณ์ เครื�องมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�เชื�อมต่อกับ
เครื�องจักรเพื�อระบบอัตโนมัตสํิาหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที�ไดรั้บการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวนัออก  

- บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลที�จะใชส้ทิธหิักค่าใชจ้่ายหรอืสทิธิ
ยกเวน้ภาษีตอ้งหลักฐานการรับบรจิาคที�ออกโดยศูนยส์ง่เสรมิการ
พัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที�จัดตั 5งโดยสถานศกึษา 
ซึ�งไดร้ะบุมูลค่าของทรัพย์สนิที�บริจาค เช่นหนังสือขอบคุณ ใบ
ประกาศเกยีรตคิณุ  
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